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# 
 ية ــ االفتتاح

 عــىل اً وســالم محــداً هللا ، وصــالةً نســتفتح بالــذي هــو خــري،

 . رسوله ومصطفاه، وعىل آله وصحبه ومن وااله

 : د ـــــ وبع

 البيـان النبـوي عـن “ رسـالة ن سلسـلة الرسائــل نقدم ضم ف

 ومقصــودها إيضــاح األدلــة ” ^ فضــل االحتفــال بمولــد النبــي

 التي اعتمد عليها أئمة املحـدثني والفقهـاء، الـذين اسـتحبوا هـذا

 االحتفــال، مــع دفــع الشــبهات عنهــا، ومــع التأكيــد عــىل أن مــن

 ن أخطـأ، يبدعهم خيالف السنة، التي بينت أن املجتهـد مـأجور وإ

 واهللا ال يأجر املبتدع، وكل ما ثبت بأدلة الرشع فهو حسـن، وهـو

θè=yè#) { : خري، وليس ببدعة؛ ألن اهللا تعاىل قال øù $#uρ u�ö�y‚ ø9 $# { .
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 آل “ وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان ألرسة

 ، التـي ترعى العـلم، وتشيـد هنضتـه، تعاىل حفظـها اهللا ” مكتوم

 تؤازر قضايا العروبة واإلسـالم، وعىل رأسـها وحتيي تراثه، و

 صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم،

 ، الذي نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب

 ق عىل درب ـ ، ومنرب ح ري ــ نار خ ـ كون م ـ ذه الدار لت ــ أ ه ــ أنش

 الم ـ ـ ، عىل مفاهيم اإلس ة ــ ، تؤصل أسس املعرف العلم واملعرفة

 ، ومناهج حياة، اً ـ ، وآداباً وأخالق يدة ورشيعة ــ ، عق ة ـ السمح

äíôŠ ﴿ مستلهمة األدب القرآين يف الدعوة إىل اهللا عىل بصرية $# 4’ n< Î) 
È≅‹ Î6y™ y7În/u‘ Ïπyϑ õ3Ïtù:$$ Î/ ÏπuΖ|¡utù:$#πsàÏã öθyϑ ø9 $#uρ Ï(Οßγø9 Ï‰≈ y_ uρ ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ 

ß|¡ôm r& ﴾ ..
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وم، مسو الشي وكذلك مؤازرة  خ محـدان بـن راشـد آل مكـت

 نائب حـاكم ديب، وزيـر املاليـة والصـناعة، والفريـق أول مسـو

 . الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب، وزير الدفاع

 . سائلني اهللا العون والسداد، واهلداية والتوفيق

 الشــيخ حممــد وال يفـــوت الـــدار أن تشـــكر مســـاعد باحــث

 توثيــق النقــول،  وتنضــيد احلــروف ، الــذي قــام ب ربيــع حممــد زيــن

 . ، وتصحيح جتارب الطباعة الطباعي واإلخراج

 ونرجو من اهللا سـبحانه وتعـاىل أن يعـني عـىل السـري يف هـذا

 . الدرب، وأن يتواصل العطاء من حسن إىل أحسن

ــىل ــىل اهللا ع ــاملني، وص ــد هللا رب الع ــا أن احلم ــر دعوان  وآخ

 . سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

ث و البح دار



6



7 

m 
ــون النبــي ــن أن يك ــل يمك ــال ^ ه ــم االحتف ــني حك ــد ب  ق

 بمولده، ثـم يقـع حولـه هـذا اخلـالف الكبـري بـني أن يكـون سـنة

 ! مستحبة وأن يكون بدعة ضاللة، مع أن كل ضاللة يف النار؟

 ـر إىل املسـائل ظـ ـ الن ــكن إال إذا تركنا أساس ذا غري مم ـــ ال، ه

 ^ اهللا ا، كام بينه لنا رسـول ختالف فيه حكم اال االجتهادية وإىل

 ، وإذا إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصـاب فلـه أجـران « : يف قوله

 . » حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 ؛ ألن اهللا وهذا رصيح يف أن املخطئ غري مبتـدع، وال ضـال

 كــل بدعــة ضــاللة، وكــل ضــاللة يف « ال يــأجر عــىل البدعــة، بــل

. » ر ا النَّ
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ـ الفه إمَّ فالذي يضلل خم ـ ا أنه يغفل عن هـذا امليـزان، وإمَّ  ه ا أنَّ

 يتجاهله لغاية يف نفسه ضد خمالفه، وإما أنه يزعم أن هـذه املسـألة

 وأمثاهلا ليست مسائل اجتهادية، بل هي مـن البينـات التـي يضـل

 . الناس باإلعراض عنها أو يعاندوهنا

ــ  مــا كــان األمــر فاملولــد ال يمكــن أن يــدعي أحــد عــىل ا وأي 

 حبيه أهنم عاندوا البينات؛ ألهنـم أئمـة ثقـات، كاحلـافظ ابـن مست

 حجر والسيوطي رمحهام اهللا، ولكن يزعم منكر االستحباب أهنم
 أأخطؤوا يف البينات : أخطؤوا، فال جيوز اتباعهم، فيقال له حينئذٍ

 التي ال حتتمـل اخلطـأ أم يف االجتهاديـات؟ إن كانـت األوىل فهـو

ــاد ــاىل ، عن ــال اهللا تع ــد ق ــك وق ــل ذل ــن يفع ×y7Í ﴿ : عم ¯≈ s9 'ρé&uρ öΝçλ m; 
ë>#x‹tã Ò ΟŠÏàtã ﴾ ] ؟ وإن كانـت ، فهل يليق هبم هذا ] 105 : آل عمـران 

واهللا ال يـأجر عـىل ، » فلـه أجـر « : ^ الثانية فقد قـال رسـول اهللا
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 ، وال حيل لك أن تبدعه وتضـلله، وإن كنـت تـراه خمطئـاً، ة ـ البدع

 املولــد بدعــة ال بــل يمكــن أن تكــون أنــت املخطــئ، وقولــك إن

 ، إال إذا عنيت أنه كذلك من حيث وجهة نظرك، أو وجهـة يصح

 نظر العلامء الذين تتبعهم، فأنت لو عملـت مولـداً تكـون مبتـدعاً

 بدعـة - حسـب فهمـك لألدلـة - ضاالً؛ ألنك عملت أمـراً تـراه

 ضاللة، أما خمالفك فال، كام لو أن اإلمـام أمحـد بـن حنبـل أو مـن

 فإنــه يكــون » أســألك بنبيــك أن تغفــر يل لهــم إينِّ ال « : يتبعــه قــال

 ن إن أصـاب، مـأجور عامالً بأمر يراه مستحباً، فهو مأجور أجـري

 بخـالف مـا لـو قـال ذلـك - لو افرتضناه خمطئـاً - أجــراً واحــداً

ـ ابن تيمية أو مـن يتبعـه  ر يـراه هـو بدعـة ـ ه يكـون عـامالً بأمـ ، فإنَّ

 ذا يقـال يف كـل ـ ، ومثـل هـ ضاللة، فيكون عليه إثم ذلك وعقابـه

 بـني االسـتحباب التي يدور اخلـالف فيهـا ، ة ــ تهادي ـ املسائل االج

. والتحريم
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 وليس رضورياً يف مسائل االجتهـاد أن يقتنـع املجتهـد بأدلـة

 مـنهام كـال خمالفيه، ولكن من الرضـوري أن يقتنـع الفريقـان بـأنَّ

 بعض قـادة يف وصـيته لـ ^ رسـول اهللا يمكن أن خيطئ ، كام قـال

 وهـذا ، » فإنك ال تدري أتصيب حكـم اهللا فـيهم أم ال « : جيوشه

 املجتهــد ال يمكــن أن يقطــع بأنــه عــىل صــواب وأن ترصــيح بــأنَّ

 . خمالفيه عىل خطأ

 أن : واالحتفــال باملولــد يــر احلــافظ ابــن حجــر وموافقــوه

 نبه عىل فضيلته بطريق االستدالل األولـوي يف حـديث ^ النبي

 يث ثبتت به مرشوعية صوم الـذكر السـنوية صوم عاشوراء، ح

 شكراً هللا عىل نعمة نجاة موسى عليه الصـالة والسـالم، قـال ابـن

 فاألوىل من ذلـك باملرشـوعية صـيام يـوم املولـد شـكراً هللا : حجر

إن احلديث فيـه بيـان : ، ثم يقول ^ عىل إنعامه بإجياد نبي الرمحة
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 ه الشـكر فهـو ـ أن املقصود من الصوم الشكر، فكل عمل حيصل ب

 مرشوع؛ ألن الشكر هو علة احلكم وسـببه، فكـل عبـادة يف ذلـك

 مثل الصوم يف احلكم باتفاق العلامء، كأنـه منصـوص عليهـا عنـد

ـ  ا غـري العبـادة مـن بعضهم، أو هي مقيسة عليه عند اآلخـرين، أمَّ

 املباحات، التي تعرب عن الفرح فاألصل فيهـا اإلباحـة، وال دليـل

 . عىل منعها

السلف مل يعملوا االحتفال باملولد، ولو أنَّ : ابن تيمية وير 

 بـأن : كان خرياً لسبقونا إليه، فهو بدعة، وجييب اإلمام السـيوطي

 لف مل ينقل عنهم فيه قول بمنع وال مرشوعية، فهم ساكتون، السَّ

ـ واحلديث دليل إثبات، وهو مُ  م إمجاعـاً عـىل السـكوت وعـدم دَّ قَ

. ى باالستصحاب النقل املسمَّ
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 ام هذا إمجال والكالم يف املسألة ليس هبذا اإلجياز الشديد، إنَّ

 بنقل كالم - إن شاء اهللا تعاىل - يأيت تفصيله يف هذه الرسالة

 الفريقني وحججهام، ومناقشتها دون تطويل، وقد جعلت املسألة

 : يف فصلني

 . يف بيان معنى البدعة، وتعلقه  باملسألة : أحدمها

 . لة املولد، واحلوار فيها يف بيان مسأ : وثانيهام

وما توفيقي إال باهللا، ولكل امرئ ما نو ، ﴿ Çyϑ sù 3“y‰tF ÷δ $# 
$ yϑ ¯Ρ Î* sù “Ï‰tG ÷κu‰ ÏµÅ¡øÿuΖÏ9 ( tΒuρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒtƒ $ pκö� n=tæ ﴾ ] 108 : يونس [ ، 

﴿ yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ #X� ø‹ yz … çνu�tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ 
;ο§‘ sŒ #v� x© …çνu� tƒ ﴾ ] 8 - 7 : الزلزلة [ . 

 واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عـىل سـيدنا حممـد

. وآله وصحبه أمجعني
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 الفصل األول

في بيان معنى البدعة
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 االحتفال باملولد النبوي سنة أم بدعة ؟

 اإلجابة السديدة عن هذا تفرض علينا البدء ببيـان معنـى إنَّ

ــ ــد مَّ البدعــة، ثُ ــال باملول ــىل االحتف ــف ع ــاق التعري ــر يف انطب  النظ

ـ ه لـيس يف تعريـف البدعـة النبوي الرشـيف، وأحـب أن أذكـر بأنَّ

 . إن شاء اهللا تعاىل خالف حقيقي، كام يأيت يف عرض األقوال

 : نوعا البدعة عند اإلمام الشافعي

ــ ومــن أقــدم  اهللا ريض - افعي مــا جــاء يف تعريفهــا قــول الشَّ

 ): 469 / 1 ( واه البيهقــــي يف مناقــــب الشــــافعي فــــيام ر - عنــــه

 ما أحدث خيـالف كتابـاً : أحدمها : املحدثات من األمور رضبان «

ــراً أو إمجاعــاً، فهــذه البدعــة الضــاللة ــاين . أو ســنة أو أث ــا : والث  م

 أحدث من اخلري، الخالف فيه لواحد من هذا، وهذه حمدثـة غـري

ــال عمــر ــد ق ــه – مذمومــة، وق ــام - ريض اهللا عن ــان يف قي : رمض
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 يعني أهنا حمدثة مل تكن، وإذا كانـت فلـيس » عمت البدعة هذه ن «

 . » فيها رد ملا مىض

 يبني ما يعنيه سيدنا عمـر هبـذه - اهللا عنه ريض - فالشافعي

 أهنـا حمدثـة مل « : الكلمة، فيرشح أوالً ما يعنيه بلفـظ البدعـة وهـو

 هـد وهذا معنى عام للبدعة، يشمل كل يشء مل يكن يف ع ، » تكن

 وحدث بعده، سواء كان له دليل مـن الكتـاب والسـنة، ^ النبي

 أو مل يكن ـ وهـذا أقـرب إىل املعنـى اللغـوي للبدعـة ـ فـال بـد مـن

 : تقسيمه إىل قسمني

 مــا أحــدث وهــو خيــالف كتابــاً أو ســنة أو أثــراً أو : أحــدمها

ــة ــا لتلــك األدل ــبب خمالفته ــاللة، بس ــذه البدعــة الض ــاً، فه  إمجاع

. الرشعية
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 خالف فيه لواحد من هذا، ما أحدث من اخلري ال : يهما وثان

 خـري يف ؛ ألهنـا مل ختـالف األدلـة فهـي وهـذه حمدثـة غـري مذمومـة

 . خرياً يف ميزان الرشع فهي حسنة ميزان الرشع، وإذا كانت

 افعي سبب مدح سيدنا عمر واستحسـانه هلـذا يرشح الشَّ مَّ ثُ

 فلـيس فيهـا رد ملـا وإذا كانـت « : العمل مع أنه سامه بدعـة، فقـال

 من الكتاب والسـنة واألثـر واإلمجـاع، أي ال خمالفـة فيهـا » مىض

 ما أحـدث مـن اخلـري « : وقول الشافعي رمحه اهللا . ليشء من ذلك

 مبنـي » غـري مذمومـة خالف فيه لواحد من هذا، وهـذه حمدثـة ال

ــن - اهللا عنــه ريض - عــىل قــول عمــر  وموافقــة أيب بكــر وزيــد ب

ــه يف أن مجــع القــرآن - هام ن اهللا عــ ريض - ثابــت  وإن مل يفعلــه - ل

 مرشوع؛ ألنـه خـري، حيـث قـال عمـر فـيام رواه - ^ رسول اهللا

ــ ــ ـ البخ ــن زي ــ ـ اري ع ــن ث ــرقم ـ د ب إين ألر أن « ): 4402 ( ابت ب
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 عل شـيئاً مل ـ كيـف أفـ : قلـت لعمـر : ع القرآن، قـال أبـو بكـر ـ م ــ جت

 لـم يـزل ري، ف ـ هـو واهللا خـ : مر ـ فقـال عـ ! ؟ ^ ول اهللا ــ يفعله رس

ــ ـ ع ــ ـ راج ـ ر ي ـ م ــ ـ ني ف ـ ع ــ ـ ي ـــ تى ش ـ ه ح ــذلك ص ـ ـــ رح اهللا ل  ، » دري ـ

 يف بــادئ األمـر حيــتج بعــدم فعــل - اهللا عنــه ريض - بـكـــر فأبــو

 » خـرياً « ه وإن كان كذلك فكونه ، وعمر حيتج بأنَّ ^ رسول اهللا

ـ  وافـق أبـو بكـر عـىل أنـه مرشــوع مَّ يقتيضـ أن يكـون مرشـوعاً، ثُ

 جـواب عمـر - اهللا عنـه ريض - و بكـر بدليل أنه خـري، وكـرر أبـ

 كيف تفعـالن شـيئاً « : - يف هذه الرواية نفسها - حني قال له زيد

 ، فهـذا » هـو واهللا خـري : فقال أبـو بكـر ! ؟ ^ مل يفعله رسول اهللا

 اجلواب من اخلليفتـني الراشـدين هـو اجلـواب لكـل مـن يسـتنكر

 وال ^ مل يفعله رسـول اهللا « : اليوم ما أحدث من اخلريات بقوله

 ؛ ألن اخلري مأمور به يف نـص كتـاب اهللا، موعـود عليـه » الصحابة

ـــــالفالح θè=yè#) ﴿ : ب øù $#uρ u�ö�y‚ ø9 $# öΝà6 ¯=yè s9 �χθßs Ï=øÿè? ﴾ ] 77 : احلـــــج [ ،
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ــه ــدعوة إلي ــأمور بال ä3tF ﴿ وم ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î�ö�sƒù:$# ﴾ 

ــران [ ــة ] 104 : آل عم ــري املذموم ــة غ ــام - ، فالبدع ــالم ك ــن ك ــر م  يظه

 . » كل خري ال خيالف أدلة الرشع « هي – اهللا عنه ريض افعي الشَّ

ه ال خالف يف احلقيقة على تعريف البدعة بيان أن : 
 ال يوجـد يف الرشـع : وهذا ال خيتلف مع قول الذين يقولـون

 أن العمـل الـذي خيـالف : بدعة حسنة؛ إذ املقصود بذلك عنـدهم

ــاقض، أدلــة الرشــع ال يمكــن أن يستحســن  رشعــاً؛ ألن ذلــك تن

 وليس املراد مـن النقـل عنـه تقديمـه ، ح به ابن تيمية وهذا ما رصَّ

 وهـو ممـن يميـل إىل أن عمـل - عىل غريه، إنام املـراد بنقـل كالمـه

 بيان أن كالمـه يقتيضـ أال يكـون الـذين خـالفوه يف - املولد بدعة

ــو  إذ قــال يف ــا ه ــي ذكره ــد الت ــب القواع ــدعني حس ــد مبت  املول

 : ^ موم قـول النبـي ـ ة عىل ع ــ املحافظ « ): 370 / 10 ( فتاو ال

متعني، وما سمي بدعـة  وثبـت حسـنه بأدلـة » كل بدعة ضاللة «
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ــه الزم ــ : الرشــع فأحــد األمــرين في ــيس ببدعــة يف : ا أن يقــال إمَّ  ل

 بدعــة من حيث اللغـــــة، كام قال عـمــر مى ـ الدين، وإن كان يس

ـ ، » عة هـذه نعمت البد « : - اهللا عنه ريض -  هـذا : ا أن يقـال وإمَّ

 عــام خصــت منــه هــذه الصــورة ملعــارض راجــح، كــام يبقــى فــيام

 . » عداها عىل مقتىض العموم، كسائر عمومات الكتاب والسنة

 كـل « املعارض الراجح خصص عمـوم يف أنَّ وهذا رصيح

 وجعــل الصــورة املســتثناة ليســت ضــاللة، وال ، » بدعــة ضــاللة

 فاملراد باملحافظة عىل العموم هنا مـا رصح داخلة يف هذا العموم،

 أي مـا عـدا » يبقى فيام عـداها عـىل مقتىضـ العمـوم « : به يف قوله

 املسائل التي قام عىل ختصيصها دليل رشعـي خـاص راجـح عـىل
 إن مــن : ؛ وهلــذا قـال هـذا العمـوم، أي صــار احلـديث خمصوصـاً

 جعل احلديث باقياً عىل عمومه، ومـن جعلـه خمصوصـاً يرجعـان

 البدعة احلسنة « ): 152 / 27 ( واحد، وذلك يف الفتاو إىل مآل

البد أن يسـتحبها أحـد - ند من يقسم البدع إىل حسنة وسيئة ع -
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 مــن أهــل العلــم الــذين يقتــد هبــم، ويقــوم دليــل رشعــي عــىل

 ... البدعة الرشـعية كلهـا مذمومـة : استحباهبا، وكذلك من يقول

 ، ) 1 ( عـي عـىل اسـتحبابه مـا مل يقـم دليـل رش : فالبدعة عنـد هـؤالء

 األول جيعـل البدعـة هـي مـا أُحـدث ؛ ألنَّ » ومآل القولني واحد

 ، وحينئـذ البـد أن يقسـم إىل مـا وافـق الـدليل ومـا ^ بعد النبي

 خالفـه، والثـاين جيعـل البدعـة هـي مـاال يوافـق الـدليل، وهــذا ال

 ما يزعم أن كل نْ ـ ا مَ أمَّ . ه ـ س ـ و الثاين نف ـ ني، بل ه ـ م ـ ينقسم إىل قس

 وعهــد الســلف بدعــة دون تقســيم، فهــذا ^ حــدث بعــد النبــي
 . خيالف القولني معاً

 وذلك ألن البدعة املنهي عنها إمنا هي ما أحدث من العبادات بغري ) 1 (
ادة فهـي علـى ا غـري ا دليل، والعبادة إما واجبة أو مستحبة، أم  لعـب

 عكس ذلك األصل فيها اإلباحة، وال حيرم شـيء منـها وال يكـره
. إال أن يأيت دليل عليه
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 : األدلة اليت تنفي االبتداع عما يستثىن
 والدليل الرشعي الذي يثبـت بـه حسـن مـا يسـمى يف اللغـة

 قد يكون » كل بدعة ضاللة « : ^ بدعة، أو خيص به عموم قوله

 ن تيميـة يف اقتضـاء نصاً، وقـد يكـون اسـتنباطاً، كـام بـني ذلـك ابـ

 ما ثبت حسـنه : ا أن يقال إمَّ « : فقال ) 587 / 1 ( الرصاط املستقيم

 ما ثبـت حسـنه فهـو خمصـوص : ا أن يقال وإمَّ ... فليس من البدع

 ثــم املخصــص هـو األدلــة الرشــعية مــن الكتــاب ... مـن العمــوم
 . » والسنة واإلمجاع نصاً واستنباطاً

 - اهللا عنـه ريض - ستنباط أنه قد زاد سـيدنا عـثامن ومن اال

 عـن ): 870 ( األذان األول يوم اجلمعة، كام رواه البخـاري بـرقم

 كـان النـداء يـوم اجلمعـة أولـه إذا جلـس « : السائب بن يزيد قـال

 ، فلام كان $ وأيب بكر وعمر ^ اإلمام عىل املنرب عىل عهد النبي

، وهـو » ، وكثر الناس، زاد النداء الثالث عـىل الـزوراء̂  عثامن
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ــي أ ــنة نَّ يعن ــرآن أو الس ــن الق ــوعيته م ــتنبطوا مرش ــحابة اس  الص

 إذ ال يعلــم فيــه نــص خــاص بــه، لكــن ال بــد مــن أن - اســتنباطاً

 يكونـوا قـد اعتمـدوا عـىل نـص، وإن مل يـذكروا لنـا الـنص الـذي

 أمجعوا عىل مَّ ثُ - ) 1 ( استنبطوا منه؛ ألن اإلمجاع ال بد له من مستند

ــه، ــل علي ــتقر العم ــك واس ــم « ذل ــا عل ــعية وم ــة الرش  - » باألدل

 فهـو « - املذكورة وهي الكتاب والسنة واإلمجاع نصاً واسـتنباطاً

 يف بعـض ) 2 ( من الدين الذي رشعه اهللا حتى لو تنازع أولو األمـر

 ). 107 / 4 ( كام يرصح به ابن تيمية يف الفتاو » ذلك

ــى ) 1 ( ــدل عل ــا ي ــواهلم، أو م ــوع أق ــن جمم ــون م  ألن اإلمجــاع يتك
 موافقتهم، وكل واحد منهم البد أن يكون قوله مبنيـاً علـى دليـل

 . شرعي، فمسائل الدين ال مصدر هلا إال أدلته
ذين يعملـون بعلـم، : اد بأويل األمـر املر ) 2 (  أهـل العلـم، أو األمـراء اـل

. فعلى التفسريين يكون من اخلالف يف فهم األدلة
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 : خطأ االجتهاد ليس بدعة األدلة وأقوال األئمة يف أنَّ

 أهـل العلـم يف االجتهـاد ال جيعـل أحـد اخـتالف وذلـك أنَّ

 : قال ^ رسول اهللا ألنَّ - حتى املخطئ منهم - الفريقني مبتدعاً

 إذا حكـم احلــاكم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم «

 واهللا ال يـأجر عـىل البدعـة، بـل .) 1 ( » فاجتهد ثم أخطـأ فلـه أجـر

 ضـاللة، كـل بدعـة « البدعة جتعل صاحبها ضاالً وجتعله يف النار

ــار ــة . ) 2 ( » وكــل ضــاللة يف الن  عــن اإلمــام ) 3 ( ويف مســودة آل تيمي

 احلق عنـد اهللا واحـد، وعـىل الرجـل أن جيتهـد، وال : قال « : أمحد

 . ) 1716 ( ، ومسلم، برقم ) 6919 ( البخاري، برقم ) 1 (
 ، بــدون لفــظ ) 2002 ( مســلم، بــرقم و ) 1576 ( النســائي بــرقم ) 2 (

 . ” وكل ضاللة يف النار “
 أن يقطع لنفسه بأنه علـى احلـق، ألن اتهد ال ميكن ) 498 ( ص ) 3 (

. يف احلديث اآليت قريباً % كما صرح النيب
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ــه خمطــئ : يقــول ملخالفــه ــاء . » إن  عــن اإلمــام ) 1 ( ويف حليــة األولي

ــك ــل « : مال ــة، وحيم ــأ يف الكعب ــق املوط ــيد أن يعل ــاورين الرش  ش

 ال تفعـل، فـإن أصـحاب رسـول اهللا : الناس عـىل مـا فيـه؟ فقلـت

ــل مصــيب ــوا يف البلــدان، وك ــوا يف الفــروع، وتفرق  أي » اختلف

 . حسب اجتهاده

ـ أنَّ ^ وقد بني رسول اهللا  ه املجتهد ال يستطيع أن جيـزم بأنَّ

 عىل صواب يف معرفة مراد اهللا تعاىل، فقال فـيام رواه مسـلم بـرقم

 : ^ قــال ، وهــو مــن وصــاياه لــبعض قــادة اجليــوش، ف ) 1731 (

 وإذا حارصت أهل حصـن، فـأرادوك أن تنـزهلم عـىل حكـم اهللا «

 فال تنزهلم عـىل حكـم اهللا، ولكـن أنـزهلم عـىل حكمـك، فإنـك ال

 ومن مل يستطع أن جيزم بأنه » تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال؟

 ! ؟ عىل الصواب كيف جيزم بأن خمالفه عىل اخلطأ

). 333 / 6 ( حلية األولياء ) 1 (
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 عليـق عـىل حـديث وجاء يف رسالة اإلمـام الشـافعي عنـد الت

 ما معنى صـواب « : أنه سئل فأجاب ) 1 ( االجتهاد الذي سبق ذكره

 يتحراها مـن غابـت ... مثل معنى استقبال الكعبة : ؟ قلت وخطأ

ــه ــأ ... عن ــل صــواباً وخط ــنفس التوجــه حيتم ــال ... ف ــي : [ فق  يعن

 صــواب عــىل غــري هــذا : أفرأيــت االجتهــاد أيقــال لــه ]: الســائل

 ام كلف فيام غاب عنه االجتهاد، فـإذا نعم عىل أنه إن : املعنى؟ قلت

 فعــل فقــد أصــاب باإلتيــان بــام كلــف، وهــو صــواب عنــده عــىل

 . » الظاهر، وال يعلم الباطن إال اهللا تعاىل

. ، حتقيق أمحد شاكر ) 497 ( الرسالة لإلمام الشافعي ص ) 1 (
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 فهـذه املسـائل التـي تنـازع فيهـا « :) 1 ( ولذلك قال ابن تيمية

 ... السلف واألئمة، فكـل واحـد مـنهم أقـر اآلخـر عـىل اجتهـاده

 لشـافعي مل ينكـر عـىل مـن تـرجح عنـده فمن ترجح عنـده تقليـد ا

 تقليد مالك، ومن ترجح عنده تقليد أمحد مل ينكر عىل مـن تـرجح

 وإذا كان األمـر كـذلك، فـإن . » عنده تقليد الشافعي، ونحو ذلك

 إذا كانوا قد اعتمدوا عىل أدلة قال هبـا بعـض - املنكر عىل خمالفيه

 . الف هلذا النهج متعد عىل خمالفيه فهو خم - األئمة

*** 

). 292 / 20 ( جمموع الفتاوى ) 1 (



28



29 

 الفصل الثاني

االحتفال بالمولد سنة أم بدعة ؟
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 ؟ ينبغـي أن يتحـول أهو سـنة أم بدعـة : ولإلجابة عن املولد

هـل قـام دليـل رشعـي عـىل اسـتحبابه : السؤال إىل صياغة أخر 

 ؟ ؟ أو مل يقم عليه دليل فيكون بدعة فيكون سنة

ـــن ـــاب والس ـــي الكت ـــع ه ـــة الرش ـــة وأدل ـــة والعملي  ة القولي

 واإلقرارية وما يستنبط منها، كام رصح به كل األئمة، وسبق نقلـه

 عن ابن تيمية، وليس الدليل حمصوراً يف السنة الفعلية، كـام يقـول

 فهـو ^ هـذا مل يفعلـه رسـول اهللا : كثري من املترسعني يف التبـديع

 . مل يفعله السلف فهو بدعة : بدعة، أو يقولون

 حســن املقصــد يف « الســيوطي يف رســالته وقــد ذكــر اإلمــام

 مجاعة مـن العلـامء اسـتحبوا االحتفـال باملولـد » االحتفال باملولد

: ابن دحية، وابن اجلزري، وابن نـارص الدمشـقي، ومـنهم : منهم
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 احلافظ ابن حجر، وكتبوا يف ذلك فتاو، وأقاموا عليهـا األدلـة،

 مـن وأيدهم هو عـىل ذلـك، وهـم أئمـة مقتـد هبـم، فـال يكـون

 ه قصد اتباع الدليل، وكـذلك ؛ ألنَّ وافقهم اقتناعاً بأدلتهم مبتدعاً

 ال يكون مبتدعاً من اتبـع فهمهـم للـدليل ممـن ال قـدرة علميـة لـه

 : ؛ ألنــه بــأمر اهللا اتــبعهم، إذ قــال تعــاىل عــىل النظــر يف األدلــة

﴿ (#ûθè=t↔ó¡sù �≅ ÷δ r& Í� ø.Ïe%!$# β Î) óΟçGΨä. �ω tβθçΗs>÷è s? ﴾ ] 1 ( ] 43 : النحل ( . 

 اسألوهم عن األدلة لتنظروا فيها، : يزعم بعض الناس أن معىن اآلية ) 1 (
 الوجه احلق، وتعملوا ا، وليس معناهـا اسـألوهم وتفقهوها على

 عما فهموا، وقلدوهم فيـه، أي هـم يزعمـون أن اآليـة خمصوصـة
 عـن أي شـيء يسـأهلم الـذي : غري عامة، فيقـال هلـؤالء الـزاعمني

 يعرف الـدليل، وال يعـرف كيـف يفقهـه، وهـو الـذي قـال عنـه
. ” ورب حامل فقه ليس بفقيه “ %: رسول اهللا
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 ويف كثرة هؤالء األئمة وجه من الرتجيح للمقلد، فقـد عقـد

 فصــالً يف تــرجيح املقلــد أحــد األقــوال ) 1 ( ابــن تيميــة يف املســودة

 لكثرة عدد قائليه من املفتني حالة الفتو نقل فيه عـن ابـن هبـرية

ــه قولــه  إذا قصــد يف مــواطن « : كالمــاً طــويالً، ومل يعارضــه، ومن

 األكثـر مـنهم، والعمـل بـام قالـه اجلمهـور اخلالف توخي ما عليه

 دون الواحد منهم، فإنه قد أخـذ بـاحلزم واألحـوط واألوىل، مـع

 ، ثــم ذكــر أن األخــذ بقــول هــذا » جـواز أن يعمــل بقــول الواحــد

 . الواحد ينبغي أال يكون عن هو وعصبية

). 538 ( ص ) 1 (
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 : املولد بدعة القائل بأنَّ

 قال عـن ) 619 / 2 ( وابن تيمية يف اقتضاء الرصاط املستقيم

 واهللا قد يثيبهم عىل هذه املحبة واالجتهاد، ال « : املحتفلني باملولد

 عيـداً مـع اخـتالف النـاس يف ^ عىل البدع من اختاذ مولد النبـي

 مولده، فإن هذا مل يفعله السلف مع قيام املقتيض له، وعدم املـانع

 منـه لــو كـان خــرياً، ولـو كــان هـذا خــرياً حمضـاً أو راجحــاً لكــان

 . » منا ^ ف أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول اهللا السل

ـــيوطي يف رســـالته الســـابقة ـــد ذكـــر الس ـــيخ أنَّ : ) 1 ( وق  الش

 يـر - املشـهور بالفاكهـاين - الدين عمر بـن عـيل اللخمـي تاج

 احلـاوي للفتـاوي ( ضـمن كتـاب ) حسن املقصد يف عمل املولـد ( ) 1 (
. املكتبة العصرية : ، ط ) 294 / 1



35 

 ، االحتفال باملولد بدعة، وذكر أدلتـه تفصـيالً، وناقشـه ورد عليـه

 ذكـر ابـن تيميـة عنـد التأمـل وأدلته املردود عليها ال تزيد عـىل مـا

 . الصحيح

 : خالصة الرد على مانع االحتفال

ـ هـي أنَّ : وخالصة رد السيوطي  ام هـو عـدم فعـل السـلف إنَّ

 سكوت ، ومل يرد عنهم املنع من االحتفـال، والسـكوت حيـتج بـه

 السـيام الـدليل القـويل - عند عدم الدليل، فإذا وجد دليـل إثبـات

 كـان مقـدماً عـىل السـكوت، - كالذي يأيت ذكـره عـن ابـن حجـر

قـد سـبقنا إىل القـول بمرشـوعيته ^ فوجوده يدل عىل أن النبـي

 مـن أن - عنـد االسـتدالل - بواسطة ذلـك الـدليل، وذلـك أهـم

 أم ينبغي أن يقدم السكوت منهم عـىل . يكون السلف سبقونا إليه

! ؟ ^ دليل اإلثبات املأخوذ من قوله
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 : ف توضيح حول االستدالل بعدم فعل السل

 ال حيـتج بـه عنـد ^ عدم فعـل النبـي وقد ذكر ابن تيمية أنَّ

 وجود دليل رشعي آخر، فقد قال عند كالمـه عـن دخـول احلـامم

ــاو ــة « ): 313 / 21 ( يف الفت ــىل كراه ــتج ع ــد أن حي ــيس ألح  ل

 إذ عـدم ... مل يـدخلها ^ دخوهلا، أو عدم استحبابه بكون النبـي

 لرشعية، وهـو أضـعف الفعل إنام هو عدم دليل واحد من األدلة ا

 من أقواله كـأمره وهنيـه - من القول باتفاق العلامء، وسائر األدلة

 فنفـي احلكـم ... هـي أقـو وأكـرب - وإذنه، ومن قـول اهللا تعـاىل

 باالستحباب النتفاء دليل معني من غـري تأمـل بـاقي األدلـة خطـأ

 . » عظيم

ــه ــة وموافقي ــن تيمي ــا الب ــال هن ــدم فــ : فيق ــي ع  عل ـ ال يكف

للمولد يف االسـتدالل عـىل عـدم مرشـوعيته، بـل البـد ^ النبي
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 من تأمل باقي األدلة، وال سيام القولية نصاً واسـتنباطاً، وإذا كـان

 مع وجود قولـه ال ينفـي املرشـوعية، فانتفـاء ^ انتفاء فعل النبي

 أوىل بــأن ال ينفــي - ^ مــع وجــود قــول النبــي - فعــل الســلف

 ال يتوقف عىل غـريه، وقـد حجة بنفسه ^ قوله ؛ ألنَّ املرشوعية

 تأمل العلامء اآلخرون باقي األدلـة، واسـتدلوا ببعضـها، كـام يـأيت

 . قريباً - إن شاء اهللا تعاىل - بيانه

 السلف مل يفعلوه مع قيـام املقتيضـ إنَّ « : ا قول ابن تيمية وأمَّ

 هذا االعرتاض ال يصح إال إذا كـان القـائلون فإنَّ ، » وعدم املانع

ــه واجبــاً، أمــا االســتحباب فــال يصــح بمرشــوعية املولــ  د جيعلون

ــر ــيدنا عم ــذا، فس ــه هب ــرتاض علي ــال ^ االع ــتامع إنَّ : ق  يف االج

 وترك ذلك سنتني - أي أفضل - الرتاويح عىل قارئ واحد أمثل

 تركـه : من خالفته، ومل يطلبه منه أحـد مـن الصـحابة، ومل يقولـوا

ل وال األفضــلية تقتيضــ الفعــ ؛ ألنَّ أبــو بكــر وهــو أفضــل منــك
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 توجبه، وإال ملا كانت أفضلية، بل تكون إلزاماً، وكذلك استسقى

 مع وجود أكثر العرشة املبرشـين باجلنـة، وهـم $ اس بالعبَّ عمر

 بـني - املدينة يف والية أبان بـن عـثامن أفضل، ومثل ذلك أن أهل

ــرتاويح ســتاً وثالثــني - ) 83 و 76 ( ســنتي ــع ) 1 ( قــد صــلوا ال  ، م

 ر التــابعني، ومل ينكــروا ذلــك ، ومل وجــود صــغار الصــحابة وكبــا

 إن اخللفاء الراشدين تركـوا هـذه الزيـادة، مـع وجـود : يقولوا هلم

 ومع عدم املـانع؛ وذلـك ألن الـرتك املقتيض وهو التقرب إىل اهللا،

 يـدل عـىل عـدم الوجـوب، - إذا وجد دليل قويل لالسـتحباب -

 أو وال يدل عىل وجوب الرتك، سواء كان الـذي أحـدثوه فاضـالً

 وكالمها ، مفضوالً، فاملفضول مرشوع، يقابله مرشوع أفضل منه

 ) 223 ــ 222 / 1 ( املدونـة ، و ) 7689 ( مصنف ابـن شـيبة بـرقم ) 1 (
 تصـوير ) 26 ( خمتصـر املـزين امللحـق بـاألم ص و ، دار صادر ط

. دار املعرفة
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 حــق وهــد، ومثلــه أيضــاً أن الصــحابة مل يبنــوا مــثالً مستشــفى

 للفقراء وقفاً هللا تعاىل، مع قيـام املقتيضـ وعـدم املـانع، وقـد فعـل

 إنه مـن : ذلك امللوك املتأخرون عنهم، فأقرهم أهل العلم، وقالوا

ـــه ضـــ ـــة يف أفضـــل العمـــل؛ لدخول  من عمـــوم الصـــدقة اجلاري

ــه ــود ^ أقوال ــ وج ــإن مقتيض ــه، ف ــه يف أفعال ــد مثل  ، وإن مل يوج

 املستشــفى للفقــراء هــو وجــود املــرىض واجلرحــى مــنهم، واملــال

 املحتاج إليه كان موجوداً، السيام بعد الفتوحات العظمـى، وذوو

 اخلربة موجودون، وهم الذين كانوا يعاجلون اجلرحى قبل وجود

 ت، وال مـانع مـن إقامـة املستشـفى، وكـذا يقـال يف كـل املستشفيا

 إن عدم فعلهم هلا يدل عىل عدم الوجوب فقط، وال : املستحبات

ــن ــد دليــل االســتحباب م ــإذا وج ــدم املرشــوعية، ف  يــدل عــىل ع

 ، أو أي دليل آخر، فيستحب العمل به، ومنـع العمـل بـه ^ أقواله

: من جهتني استناداً إىل عدم فعلهم خمالف لالستدالل الرشعي
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 عــدم فعــل الصــحابة هــو انتفــاء دليــل معــني، ال أنَّ : األوىل

 ، وهـو دليـل ^ جيوز االعتامد عليه مع وجود دليل آخر هو قولـه

ـــل ـــو املســـمى يف أصـــول الفقـــه دلي ـــدليل ه ـــات، وعـــدم ال  إثب

15 / 23 ( االستصحاب، وهو كـام قـال ابـن تيميـة يف الفتـاو :( 

 ف األدلة مطلقاً، التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضع «

 ... فهذا باتفاق الناس أضعف األدلـة ... وأدنى دليل يرجح عليه

 ومــا دل عــىل اإلثبــات مــن أنــواع األدلــة فهــو راجــح عــىل جمــرد

 . » استصحاب احلال

 وكـذا - ا فعـل الصـحابة دليل أصيل، أمَّ ^ قوله أنَّ : الثانية

 ىل فهـو لـيس دلـيالً أصـلياً، وإنـام يسـتدل بـه عـ - تركهم بـاألوىل

^ ، فــرتك قولــه ^ تقــدير أنــه معتمــد عــىل دليــل قولــه أو فعلــه
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 أترك قـول : لألخذ بقوهلم معاكس ملنهج االستدالل، كأنك تقول

ــي ــركهم، ^ النب ــم أو ت ــحابة أو فعله ــول الص ــارض ق ــه ع  ألن

 وحقيقة األمر أنـه ال تعـارض أصـالً، فالتعـارض ال يتصـور بـني

 بالسـنة ثابتة يف مسألة فال يقال مثالً - دليل اإلثبات ودليل العدم

ــال : دون القــرآن  قــد تعــارض فيهــا القــرآن والســنة، وكــذا ال يق

 تعارض احلديث الدال عىل فضيلة املولد مع عدم فعل الصحابة،

 وجد له دليـل مـن السـنة، ومل يوجـد لـه دليـل مـن فعـل : بل يقال

ـ - الصحابة، وهذا الدليل كـاف يف إثبـات الفضـيلة  ام يتصـور وإنَّ

 شيئاً وفعـل الصـحابة ^ ني إثباتني، كام لو فعل النبي التعارض ب

 خالفه، فيكون الرتجيح من حيث الثبوت حينئذ ال بـد منـه، ولـو

 دلـيالً راجحـاً عـىل ^ كان عدم الفعل راجحاً لكـان عـدم فعلـه
. فعل الصحابة، ومل يكن فعلهم دليالً حينئذٍ
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 ولو كان عدم وجود قول للسلف يف املسألة دليالً عـىل عـدم

 املرشــوعية لكــان ال حيــق للتــابعني أن يتكلمــوا يف مســألة ســكت

 عنها الصحابة، وكان ال حيق ألتباع التابعني أن يتكلموا يف مسألة

 سكت عنها التابعون، وهـذا خمـالف ملـا نـص عليـه اإلمـام أمحـد،

 قـال أمحـد بـن : قال أبو داود « ): 336 ( ففي مسودة آل تيمية ص

 مل أعدل إىل غريه، فـإذا ^ اهللا فإذا وجدت عن رسول :... حنبل

ــاء األربعــة ... مل أجــد ــد فعــن أصــحابه ... فعــن اخللف ــإذا مل أج  ف

 ، » فـإذا مل أجـد فعـن التـابعني وتـابع التـابعني ... األكابر فاألكابر

 ولو كـان عـدم الروايـة حجـة عـىل عـدم املرشـوعية لكـان ينبغـي

 كــان للتــابعني أن يقولــوا لــو كــان خــرياً لســبقنا إليــه الصــحابة، و

. لو كان خري لسبقنا إليه التابعون : ينبغي ألتباعهم أن يقولوا
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ده عـن  وما قاله اإلمام أمحد مستند إىل ما رواه النسائي وجـوّ

 فـإن جـاء أمـر لـيس يف كتـاب اهللا، « ): 5397 ( ابن مسعود بـرقم

 ، » ... ، وال قىض به الصاحلون، فليجتهد رأيـه ^ وال قىض به نبيه

 : الً عىل عدم املرشوعية ملا صح أن يقول ولو كان عدم الرواية دلي

 لو كان خرياً لسـبقه إليـه الصـاحلون : ، بل يقول » ه ـ فليجتهد رأي «

 . قبله، فال جيوز له أن جيتهد

 : يقـال لـه ، لو كان فعل املولد خـرياً لسـبقونا إليـه : ومن قال

 بالداللــة عــىل مرشــوعيته بطريــق ^ قــد ســبقنا إليــه رســول اهللا

 الســتدالل هبــذا الطريــق خــروج عــن مــنهج األوىل، وإنكــار ا

 الكتاب والسـنة والسـلف الصـالح، كـام يـأيت يف كـالم ابـن تيميـة

 أن يبلغنـا ^ وليس واجباً عـىل النبـي - إن شاء اهللا تعاىل - قريباً

بطريــق العمــل يف كــل مــا هــو مرشــوع، بــل الســنة القوليــة دليــل
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 غـريه؛ ، وال فعل ^ مستقل، ال يتوقف العمل به عىل ثبوت فعله

 باتفــاق، كــام تقــدم عــن ابــن تيميــة القــول أقــو مــن الفعــل ألنَّ

 . ا ـ ن ـ ه ) 36 ( ص

 : دليل مستحب عمل املولد

 عــىل - أن احلــافظ ابـن حجــر اســتدل : وقـد ذكــر الســيوطي

ـــد، وتوقيـــت بعـــض األعـــامل الصـــاحلة  مرشـــوعية عمـــل املول

 بحـديث قـويل، هـو - مـن كـل عـام ^ وختصيصها بيوم مولـده

 ومسلم بـرقم ) 3216 ( ث صوم عاشوراء يف البخاري برقم حدي

ــرر 1130 ( ــه ) مك ــظ ل ــول اهللا « : واللف ــة، ^ أن رس ــدم املدين  ق

 مـا : ^ فوجد اليهود صياماً، يوم عاشوراء، فقال هلم رسـول اهللا

 هذا يوم عظـيم، أنجـى اهللا فيـه : هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا

ق فرعــون وقومــه، فصــامه م وســى شــكراً، موســى وقومــه، وغــرَّ
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 ) 1 ( » فـنحن نصـومه تعظـيامً لـه « : ، ويف رواية هلـام » فنحن نصومه

 فقـال » فنحن أحق وأوىل بموسـى مـنكم « : ^ ول اهللا ـ فقال رس

 فيســتفاد منــه فعــل « ): 302 / 1 ( - كــام يف احلــاوي - ابــن حجــر

 الشكر هللا عىل ما مـنَّ بـه يف يـوم معـني مـن إسـداء نعمـة، أو دفـع

 ظــري ذلــك اليـوم مــن كــل ســنة، والشــكر نقمـة، ويعــاد ذلــك يف ن

 وأي نعمة أعظم مـن النعمـة بـربوز هـذا ... حيصل بأنواع العبادة

 . » ^ النبي نبي الرمحة

 : توضيح استدالل ابن حجر

 بطريـق األوىل، فـإذا كانـت - رمحه اهللا - وهذا استدالل منه

 نجاة موسى عليه السالم تستحق يف مناسبتها السـنوية شـكرنا هللا

). 1130 ( ، ويف مسلم برقم ) 3727 ( يف البخاري برقم ) 1 (
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 ؛ ألن النعمـة يوم هجرته مـثالً أوىل ^ فنجاة نبينا - ل عز وج -

 فيها أعظم، وكلام كانت النعمـة أعظـم كـان شـكرها أحـق؛ ولـذا

 وأي نعمة أعظم مـن النعمـة « : قال احلافظ عن يوم املولد النبوي

 ، فرسـالته رمحـة، كـام قـال اهللا » ^ بربوز هـذا النبـي نبـي الرمحـة
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﴿ $ tΒuρ �χ% �2 ª! $# öΝßγt/Éj‹yè ã‹ Ï9 |MΡ r&uρ öΝÎκ� Ïù ﴾ ] فمــع ] 33 : األنفــال ، 

 ^ كــان وجــود ذاتــه ^ أهنـم كــانوا كــافرين، يتحــدون نبـي اهللا

 . نهم بينهم دافعاً للعذاب ع

ـى شــرطهما، ووافقــه : وقــال ) 35 / 1 ( املســتدرك ) 1 (  صــحيح عـل
. الذهيب
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 : ىل و قوة االحتجاج بطريق اَأل

 ىل من أقو األدلة، وتركـه مباعـدة وْ واالحتجاج بطريق األَ

ملـــنهج القـــرآن والســـنة، قـــال عنـــه ابـــن تيميـــة يف الفتـــاو 

 ومـــــن مل يلحـــــظ املعـــــاين مـــــن خطـــــاب اهللا « ): 207 / 21 (

ـــه اخلطـــاب وفحـــواه مـــن أهـــل ^ ورســـوله  ، وال يفهـــم تنبي

 وإن مل يدل عليه اخلطـاب، - ىل وْ ألَ بل وكذلك قياس ا ... الظاهر

ــ لكــن ــدع - ىل بــاحلكم مــن املنطــوق وْ ه أَ عــرف أنَّ  فإنكــاره مــن ب

 الظاهرية، التي مل يسبقهم هبا أحـد مـن السـلف، فـام زال السـلف

ـــذا ـــذا وه ـــل ه ـــون بمث ـــاو ويف ا . » حيتج  « ): 349 / 12 ( لفت

ــتعم ــلفية أن يس ــة الس ــة النبوي ــاس الطريق ــة قي ــوم اإلهلي  ل يف العل

ألنه من القياس القطعـي الـذي ال حيتمـل اخلطـأ ؛ وذلك » وىل األ
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ــة ــن قدام ــال اب ــوم األوىل، ق ــاوي واملفه ــاملفهوم املس ــاق “ : ك  إحل

 ينقســـم إىل مقطـــوع ومظنـــون، فـــاملقطوع املســـكوت بـــاملنطوق

ــان ــدمها : رضب ــن : أح ــاحلكم م ــه أوىل ب ــكوت عن ــون املس  أن يك

 د فيه املعنـى املنطوق، وهو املفهوم، وال يكون مقطوعاً حتى يوج

 إذا قبــل شــهادة اثنــني فثالثــة : الــذي يف املنطــوق وزيــادة، كقولنــا

 أوىل، فإن الثالثة اثنان وزيادة، وإذا هني عن التضـحية بـالعوراء،

 أن : والرضــب الثــاين ... فالعميــاء أوىل؛ ألن العمــى عــور مــرتني

 يكون املسكوت مثـل املنطـوق، كرسـاية العتـق يف العبـد، واألمـة

 . ) 1 ( ” احليوان يف السمن، والزيت مثله مثله، وموت

 شرح : ، وانظر / هـ 1397 / السلفية : ط ) 154 ( روضة الناظر ص ) 1 (
). 105 / 4 ( الكوكب املنري
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 : شبهة أنه ال قياس يف العبادات

 ” ال جيـــوز القيـــاس يف العبـــادات “ : فـــإن قـــال املعرتضـــون
 : قـالوا أن هذا وهم، فإن أهل السنة من علامء األصول : فاجلواب

ــــــديات ــــــاس يف التعب ــــــادات ) 1 ( ” ال قي ــــــوا يف العب  ، ، ومل يقول

 تــي ال تعــرف علتهــا، فــال يمكــن هــي األحكــام ال : والتعبــديات

 القياس عليها؛ ألن القياس القائم عـىل العلـة ال يمكـن إذا كانـت

 ويف كــالم ابــن قدامــة الســابق عــن القيــاس العلــة غــري معلومــة،

 القــاطع أمثلــة مــن القيــاس يف العبــادات، كقيــاس منــع التضــحية

 بالعميــاء عــىل العــوراء، واألضــحية عبــادة، وقيــاس رسايــة عتــق

 عتق العبد، والعتق عبـادة، وكحكـم مـوت احليـوان يف األمة عىل

 الزيــت عــىل حكــم موتــه يف الســمن نجاســة وطهــارة، ومهــا مــن

). 475 / 3 ( و ) 122 / 2 ( دار الوفاء : كتاب األم، ط : انظر ) 1 (
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 العبــادات، ومســألة الزيــت رصح هبــا اإلمــام أمحــد يف مســائل

 .) 1 ( عبد اهللا

ــري ــاس غ ــادات بالقي ــل يف العب ــن حنب ــد ب ــتدل اإلمــام أمح ــل اس  ب

 شهيد املعركـة يف تغسـيله القاطع، كقياسه من قتله اللصوص عىل

 وقـاس . ، وله فيها قول آخر، فـال تكـون قاطعـة ) 2 ( والصالة عليه

 ، وقاس ) 3 ( ابن تيمية حتريم املخاط يف املسجد عىل حتريم البصاق

 جواز الصالة يف األرض املزروعة دون إذن صـاحبها عـىل جـواز

 ). 15 / 1 ( مسائل اإلمام أمحد ) 1 (
 ). 457 / 2 ( مسائل اإلمام أمحد ) 2 (
). 20 ( األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ص ) 3 (
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 ، وقـاس جـواز الفطـر يف ) 1 ( األكل منها إذا مل يكـن عليهـا حـائط

 .) 2 ( عىل الفطر يف السفر اجلهاد

 وقاس اإلمام مالك الصالة يف الكعبة عىل الصالة إىل غـري القبلـة

 ، وقاس ما ينفصل من شعر امليتة وأوبارهـا ) 3 ( يف وجوب إعادهتا

 ، وخالفـه الشــافعي ) 4 ( عـىل مـا يؤخـذ مـن غــري امليتـة يف الطهـارة

 . فيهام، فال تكونان قاطعتني

 ). 63 ( األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ص ) 1 (
 () نفس املرجع ص ) 2 (
 ). 91 ( املدونة ) 3 (
) 92 ( املدونة ) 4 (
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 صـالة السـكران يف أنـه ال وقاس الشافعي حج غائب العقل عىل

 ، وقــاس إحــرام اجلنــب عــىل إحــرام النفســاء يف أنــه ) 1 ( جيزئــه

 ، وقاس وجوب غسـل نجاسـة اخلنزيـر عـىل الكلـب ) 2 ( صحيح

 .) 3 ( سبع مرات إحداهن بالرتاب

 والقياس يف مذهب أيب حنيفة ريض اهللا عنه أوسع وأشهر مـن أن

 . حيتاج إىل رضب أمثلة

 يــاس يف العبــادات مــن قــول وربــام تــوهم بعــض النــاس أال ق

 ومنع قوم القياس يف إثبات أصول العبادات، فنفوا “ : األصوليني

 ). 301 / 3 ( األم ) 1 (
 ). 360 / 3 ( األم ) 2 (
). 17 / 2 ( األم ) 3 (
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 جـــواز الصـــالة بـــاإليامء املقيســـة عـــىل صـــالة القاعـــد بجـــامع

 : وهذا مردود من ثالثة وجوه . ) 1 ( ” العجز

 هو إثبات عبادة ليس هلا مثل فيام جاءت به أن هذا أمر آخر : أوهلا

 إذ اإليامء مل يثبـت يف نـص رشعـي أنـه ؛ ً النصوص، كالصالة إيامء

 يكون عبـادة واملولـد لـيس كـذلك، فكلـه عبـادات معروفـة ثابتـة

 . بالنصوص، كام يأيت بيانه يف أعامل املولد التي ذكرها ابن حجر

 أن هذا قول طائفة رد األكثرون قوهلا، كام ذكر ذلك : الوجه الثاين

 ق نقلـه عنـه، الفتوحي يف الكوكب املنري بعد ذكر قوهلم الـذي سـب

 . ) 2 ( ً وقد أثبت الشافعي مرشوعية الصالة إيامء

 ). 220 / 4 ( شرح الكوكب املنري للفتوحي ) 1 (
). 177 / 2 ( األم ) 2 (
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 أن األئمـة الكبـار قاسـوا يف العبـادات ـ كـام سـبق : الوجه الثالـث

 نقلـه عــنهم ـ فــدل ذلــك عـىل أن هــذه العبــارة ال تعنــي مــا فهمــه

 ، ولـو افرتضـنا ً منكروا املولد ممن منـع القيـاس يف العبـادة عمومـا

 . ” ياس يف أصول العبادات ال ق : صحة قول الذين قالوا

 : شبهة موافقة أهل الكتاب

 وإذا ثبت بالـدليل الرشـعي اسـتحباب إحيـاء ذكـر املولـد

موافقـة فيـه اهلجرة سنوياً، مل يمنع مـن ذلـك أنَّ سنوياً، أو ذكر 

 موافقة اليهود يف صوم عاشوراء أقـو، لليهود أو النصار، فإنَّ

ـ ، و ^ ومع ذلك مل يرتكه النبـي  ام متنـع فـيام لـيس لـه مـوافقتهم إنَّ

. دليل رشعي
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 أمر بصـوم تاسـع املحـرم ليخـالفهم، ^ النبي إنَّ : فإن قيل

 : فاجلواب من وجهني

 ، حتـى يكـون املقترصـ عـىل ه مل يأمر به أمـر إجيـاب أنَّ : أوهلما

، إنام التاسع زيادة فضـيلة، فاملوافقـة حاصـلة  يف يوم عاشوراء آثامً

 . صوم من أفرد عاشوراء

 مل خيالفهم، بل وافقهم يف اليـوم، لكـن ^ النبي أنَّ : ثانيهما

 أضاف إليه يوماً آخر، واكتفى هبذا القدر من خمالفتهم، واحتفـال

 فيه وجوه عدة من خمالفة اليهـود يف يـوم ^ املسلمني بيوم مولده

 ، ^ عاشوراء بإضافة أعاملٍ غري الصوم، مأخوذة من كالم النبي

خمالفـة النصـار يف مـيالد نبـيهم عليـه وكذا فيه وجوه عـدة مـن
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ــيام ــاك خمــالفتهم ف ــة هن ــتالف الكيفي  الصــالة والســالم، فمــع اخ

 . يعملون من الشعارات الرشكية، ورشب اخلمور، وغري ذلك

 أي عمل له دليل رشعي ال ينبغـي تركـه أنَّ : وخالصة األمر

 . األدلة ألجل خمالفتهم، ومن تركه كان معرتضاً عىل

 : أعمال املولد

 قـال احلـافظ ابــن حجـر يف متــام كالمـه الســابق املنقـول عــن

 وأما مـا يعمـل فيـه فينبغـي أن يقترصـ فيـه « ): 302 / 1 ( احلاوي

 مـــن الـــتالوة، واإلطعـــام، ... عـــىل مـــا يفهـــم الشـــكر هللا تعـــاىل

 وأمـا مـا ... والصدقة، وإنشاد يشء من املدائح النبوية والزهديـة

ما كـان : ، فينبغي أن يقال يتبع ذلك من السامع واللهو وغري ذلك
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مــن ذلــك مباحــاً، بحيــث يقتيضــ الرســور بــذلك اليــوم ال بــأس

 افظ ـ كـذا قـال احلـ . » ، وما كان حمرماً أو مكروهاً فيمنـع ه ـ اق ـ بإحل

 . رمحه اهللا تعاىل

 : الدليل على أعمال الشكر األخرى

 ومل يقيد احلافظ الشـكر بالصـوم، وإن كـان املـذكور يف هـذا

 هـو الصـوم؛ وذلـك ) 1 ( صوم كل يوم اثنـني احلديث ويف حديث

 ): 799 / 5 ( كـام قـال يف فـتح البـاري $ حديث ابـن عبـاس ألنَّ

 ذاك يوم ولـدت فيـه، ويـوم : عن صوم يوم االثنني؟ قال % سئل “ ) 1 (
ـت  كمــا يف صـــحيح مســلم بـــرقم ” ) أو أنــزل علـــي فيــه ( بعـث

 ، ومعناه أنـه يـوم أنعـم اهللا فيـه علينـا ـاتني النعمـتني ) 1162 (
. اللتني كانتا فيه، فاستحق أن نصوم فيه



58 

 الباعث عىل صـيامه مـوافقتهم عـىل السـبب، وهـو يدل عىل أنَّ «

 وعلـامء األصـول . » شكر اهللا تعاىل عىل نجاة موسى عليه السالم

 أي عـىل - ارع عىل حكم ، ونص عىل علتـه إذا نص الشَّ : يقولون

 فكــل عمــل حيصــل بــه ذلــك - الســبب املقصــود مــن مرشــوعيته

ـــة ـــنص الرشـــع، ويف مســـودة آل تيمي  املقصـــود فهـــو مـــراد هللا ب

 احلكــم املتعــدي إىل الفــرع بعلــة منصــوص عليهــا « ): 736 / 2 (

 فكل ما حيصل به الشكر مرشوع بداللـة احلـديث . » مراد بالنص

 . ) 1 ( كأنه مذكور يف احلديث نصاً

 كــب شــرح الكو ( هــذا مــذهب اإلمــام أمحــد وأصــحابه كمــا يف ) 1 (
 ): 882 / 2 إرشاد الفحـول ( ، وقال الشوكاين يف ) 221 / 4 املنري

 ، وإمنـا واعلم أنه ال خالف يف األخذ بالعلة إذا كانت منصوصة “
اختلفوا هل األخذ ـا مـن بـاب القيـاس أم مـن العمـل بـالنص،



59 

 : من جمالس شكر اهللا تعاىل عمل املولد صورة
ـــتامع لشـــ ــــة مـــن ســـنن كر ـ واالج ـــىل هــــدايته سـن  اهللا ع

 ، عمل هبا أصـحابه، فـأثنى علـيهم أعظـم الثنـاء، ^ اهللا رسول

 ، وفيـه̂  عـن معاويـة ) 2701 ( كام جاء يف صحيح مسلم برقم

 : خرج عىل حلقة مـن أصـحابه، فقـال ^ وإن رسول اهللا « : قوله

 نــذكر اهللا، ونحمـده عــىل مـا هــدانا جلسـنا : مـا أجلسـكم؟ قــالوا

 : آهللا مـا أجلسـكم إال ذاك؟ قـالوا : قـال . لإلسـالم ومـنَّ بـه علينـا

 أمـا إين مل أسـتحلفكم هتمـة لكـم، : واهللا ما أجلسـنا إال ذاك، قـال

ــة ــم املالئك ــاهي بك ــأخربين أن اهللا يب ــل، ف ــاين جربي ــه أت  ، » ولكن

افون للقيـاس  . ” فذهب إىل األول اجلمهور، وذهب إىل الثـاين الـن
 . ونفي القياس مشهور عن الظاهرية

 هــل عــم بالصــيغة أو “ ): 199 / 4 البحــر احملــيط ( وقــال الزركشــي يف
ــ ــولني حمكــيني عــن الش ــى ق ــاس؟ عل ــ بالقي ه افعي، والصــحيح أن 

. ومؤلفه حنفي ) 259 / 1 تيسري التحرير ( وحنوه يف ” بالقياس
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 التفضل به سـنة، فاالجتامع عىل محد اهللا تعاىل عىل نعمة اإلسالم و

 مـن ^ واالجتامع لشكر اهللا تعاىل عـىل نعمـة إجيـاد سـيدنا حممـد

ــ مجلــة ذلــك  لية ـ ورة العمــ ـ الصــ ^ دعانــا إليــه، وهــو ^ ه ـ ؛ ألنَّ

 أهلا عـن ـ ملـن سـ & يدة عائشـة ـ لكتاب اهللا تعـاىل، كـام قالـت السـ

ـ خُ فـإنَّ : قالـت ، بـىل : قلـتُ ؟ ألست تقرأ القـرآن « : ^ خلقه  ق لُ

 ). 746 ( كام رواه مسلم برقم » ن القرآن كا ^ نبي اهللا

 وقد ذكر احلافظ ابـن حجـر بعـض تفصـيالت العبـادة التـي

 مـن الـتالوة واإلطعـام والصـدقة « تؤد شكراً يف كالمه السابق

 . » وإنشاد يشء من املدائح النبوية والزهدية

�çνρã ﴿ : ا التالوة شـكراً فمـأخوذة مـن قولـه تعـاىل أمَّ à2 øŒ $#uρ 

$ yϑ x. öΝà61y‰yδ ﴾ ] ــرة ــع أنَّ ] 198 : البق ــذكر، م ــل ال ــرآن أفض  ، والق

ى يف الــذكر حيصــل بالتهليــل والتســبيح والــدعاء، وكــل مــا يســمَّ
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ρã�Éi9x6#) ﴿ : الرشع ذكـراً كـالتكبري، قـال اهللا تعـاىل çG Ï9 uρ ©! $# 4’ n? tã $ tΒ 
öΝä31y‰yδ ﴾ ] 185 : البقرة [ . 

$! ﴿ : واإلطعام شكراً ذكر يف قوله تعـاىل ¯Ρ Î) y7≈ sΨø‹ sÜ ôã r& u� rOöθs3ø9 $# 
∩⊇∪ Èe≅ |Ásù y7În/u� Ï9 ö� utùΥ $#uρ ﴾ ] والنحر مراد منه أن يطعمه ] 2 ــ 1 : الكوثر ، 

 . الفقراء، وإطعامهم صدقة، وباب الشكر بالصدقة واسع

 هل حيصل الشكر بعمل املباحات؟

ـ  - التـي تعمــل يف املولــد - ا حصــول الشـكر باملباحــات وأمَّ

) 22989 ( مــام أمحــد بــرقم فقــد جــاء مــا يــدل عليــه يف مســند اإل



62 

 إينِّ : فقالــت ^ أن امــرأة أتــت النبــي « :) 1 ( ) 230011 ( وبــرقم

 . » ) أوف بنذرك : ( أن أرضب عىل رأسك بالدف، قال نذرتُ

 رضب الدف ليس مما يعـد « :) 2 ( قال اخلطايب يف معامل السنن

 يف باب الطاعات التي تتعلق هبا النذور، وأحسن حالـه أن يكـون

 ، غـري أنـه ملـا اتصـل بإظهـار الفـرح بسـالمة مقـدم من باب املباح

 صار فعله كبعض القرب، التي هي مـن نوافـل ... ^ رسول اهللا

 وممــا يشــبه هــذا ... الطاعــات؛ وهلــذا أبــيح واســتحب يف النكــاح

 كأنام ينضـح بـه : حلسان ملا استنشده وقال له ^ املعنى قول النبي

 ، وابـن ” حسن غريب “ : وقال ) 3690 ( والترمذي يف سننه برقم ) 1 (
 ود بـــرقم أيب دا ، وســـنن ) 4386 ( حبـــان يف صـــحيحه بـــرقم

 . املكتبة العصرية : ط ) 3312 (
. حممد حامد الفقي : دار املعرفة، بريوت، حتقيق : ط ) 382 / 4 ( ) 2 (
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 وكعـب بـن وجوه القوم، وكذلك استنشاده عبد اهللا بـن رواحـة،

 ، ^ ، وكـذلك الفـرح بمولـده وبـذكر مولـده » مالك وغريمها

 ورضب الــدف يف ذلــك صــار فعلــه كــبعض القــرب، مــثلام كــان

 ^ إعالن الفرح بعودته ساملاً كبعض القـرب، حتـى علـق النبـي

 . ^ فعله عىل النذر، وكان وفاء به بأمره

 : أمر إهلي ملسو هيلع هللا ىلص الفرح به
≅ö ﴿ : عاىل ـ وله تـ ـ ال ق ل حتت امتث داخ ^ ه ـ رح ب الف عىل أنَّ è% 

È≅ ôÒxÿÎ/ «! $# ÏµÏF uΗ÷qu� Î/uρ y7Ï9¨x‹Î7 sù (#θãm u� øÿu‹ ù=sù ﴾ ] ـــــــــونس  ، ] 58 : ي

ـــ « ^ و ــــ وه ــ « : كــام ســبق يف احلـــديث » ة رمحــ ـــة إنَّ  ام أنــا رمحــ

). 46 ( ص » مهـداة
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ـ  هـو امَ وما ذكره احلافظ ابن حجر وغريه من أعـامل املولـد إنَّ

 تعـاىل عـىل هـذه ونه مقصوداً بـه شـكر اهللا مظهر هلذا الفرح، مع ك

 . النعمة العظمى

 : ملسو هيلع هللا ىلص فضائل مدح النيب

ـ  إظهـار الرسـور يف املــدائح النبويـة أقـو وأظهـر مــن إنَّ مَّ ثُ

ـ  ه احلـافظ ابـن حجـر يف كالمـه عـن املولـد دَّ رضب الدف، وقد عَ

 قبل املباحـات، وعطفـه عـىل أنـواع العبـادات، وقـد ذكـر يف فـتح

 ، وسـبقه » ربـام كـان مسـتحباً « املـدح أنَّ ): 566 / 13 ( ) 1 ( الباري

 إن « : فقــال ) 2 ( ووي يف رشح صـحيح مسـلم إىل تفصـيل ذلـك النَّـ

 . دار أيب حيان : ط ) 1 (
. خليل مأمون شيحا : دار املعرفة، حتقيق : ط ) 2 (
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ــه، ــاد في ــري، واالزدي ــطه للخ ــلحة كنش ــذلك مص ــل ب ــان حيص  ك

 مـدح وال ريـب أنَّ ، » ليه، أو االقتداء به كـان مسـتحباً والدوام ع

ــه ^ النبــي ــىل حب ــه وع ــداء ب ــىل االقت ــث ع ــه احل ــل ب  ؛ ^ حيص

 يف ^ كان الصحابة يمـدحون النبـي : ه وجاءت روايات كثرية أنَّ

 عـن أيب هريـرة مـديح ) 1104 ( الشعر، كام رو البخـاري بـرقم

 : ، وهو قوله ^ عبد اهللا بن رواحة لرسول اهللا
 وفينـا رسـول اهللا يتـلو كتـابــه

 إذا انشق معروف من الفجر ساطع

 انا اهلد بعد العمى فقلوبنـا أر

بــه مـوقنــات أن مـا قــال واقـــع
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 يبيـت جيـايف جنبـه عن فراشـه

 ذا استثقـلت باملرشكني املضـاجـع إ

 عن عائشـة قـول حسـان ): 2490 ( يف صحيح مسلم برقم و

 : ^ عىل من هجا النبي يرد

 بـراً تقيـاً       رسـول اهللا شيمتـه الـوفــاء اً هجـوت حممـد

 عنهـا أيضـاً قـول حسـان ) 2489 ( ويف صحيح مسلم بـرقم

 : ^ يمدح بعض بني هاشم، ويرد عىل من هجا منهم النبي

 وإن سنام املجـد من آل هاشم      بنو بنت خمزوم ووالدك العبد

 ق قـــول حســـان يف مـــدح أم عـــن مرســـو ) 2488 ( وبـــرقم

: & املؤمنني عائشة
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 حصـان رزان ما تزن بريبـة        وتصبح غرثى من حلوم الغوافل

ــ  ، ^ شــكراً هللا عــز وجــل عــىل إرســاله ^ يف مدحــه إنَّ مَّ ثُ

ـــول اهللا ـــاً لرس ـــال ^ وعرفان ـــد ق ـــل، وق ـــيام رواه ^ باجلمي  ف

ـ « ): 4814 ( برقم ) 1 ( داود أبو  شـكره، أبـيل بـالء فـذكره فقـد نْ مَ

 ورجالـه ) 4779 ( رقم ، ويف سـننه أيضـاً بـ » وإن كتمه فقـد كفـره

 ذهبــت ! يــا رسـول اهللا : املهــاجرين قـالوا أنَّ : رجـال الصـحيحني

 ، » ، ما دعوتم هلم وأثنيتم علـيهم ال « : األنصار باألجر كله، قال

 والثناء عليهم هو ذكرهم باخلري، وهو مـديح، وقـد بـني احلـديث

 م رشكاء يف األجر هم واألنصار، الذين آووا ذلك الثناء جيعله أنَّ

 حميي الدين عبد احلميـد، ورمـز السـيوطي : دار الفكر، حتقيق : ط ) 1 (
. لصحته يف اجلامع الصغري
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 ونرصوا، وآثروا عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصـة، وهـو أجـر

 . عظيم غاية العظم، واألجر ال يكون إال عىل طاعة هللا

 شهادة له بام شهد اهللا له به من البالغ وحسـن ^ ويف مدحه

 . اخللق، وكونه قدوة اخلري، ويف ذلك أجر عظيم أيضاً

ر ملسو هيلع هللا ىلص لى منكري مدحه ع د : 

ــ وهبـذا يُ  ، ويســتدلون ^ الــذين يسـتنكرون مدحــه ف أنَّ رَ عْ

 البخـاري » طروين كام أطرت النصار ابـن مـريم ال ت « : بحديث

 يعـرف أهنـم اسـتدلوا باحلـديث يف غـري موضـعه، ) 3261 ( برقم

 واإلطــراء املــدح « : فقــد قــال احلــافظ ابــن حجــر يف فــتح البــاري

 اإلطـراء بمعنـى املـدح مطلقـاً فـإن ، وحتى لـو كـان ) 1 ( » بالباطل

 تتمة احلديث توضحه وتقيد النهي بأن يكون عـن املـدح املجـاوز

. دار أيب حيان : ط ) 327 / 8 ( فتح الباري ) 1 (
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ـ  : ه مل يقـل ال تطـروين، ولكـن قـال للحد كام فعلت النصـار، فإنَّ

 . » ال تطروين كام أطرت النصار املسيح ابن مريم «

 ، وإقـراره هلـم عـىل مدحـه، ^ وفعل الصحابة يف حضوره

 عــىل أن يثنــوا عــىل األنصــار يوضــح حــديث وحثــه للمهــاجرين

 النهــي عــن اإلطــراء متــام اإليضــاح، ويــدفع كــل الشــبهات التــي

 ، وقد قـال اإلمـام الطـربي يف ^ يتمسك هبا الناهون عن مدحيه

ـ « ): 482 / 1 ( تفسريه  ه ال أحـد يوصـف بتعنيـف مـادح معلوم أنَّ

 ، وال بإكثـــار الضـــجاج واللجـــب يف إطنـــاب القيـــل ^ النبـــي

 . » بفضله

 غني بمدح ربه لـه يف القـرآن عـن ^ ه ا الذين يقولون إنَّ وأمَّ

ــ كــل مــديح فهــم مغــالطون؛ ألنَّ  ه حمبــي مدحــه ال يمدحونــه ألنَّ

ـ م دَّ حمتاج إىل املدح، بل لينـالوا بمدحـه العمـل بالفضـائل التـي تقَ
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 ذكرها، فنعوذ باهللا من التحايل عىل أدلة الرشـع، ورضب بعضـها

 وآلـه ^ أن يمـأل قلوبنـا حبـاً لرسـوله ببعض، ونسـأل اهللا تعـاىل

 . ^ وصحبه وورثته، وأن يمألها رسوراً به وبمدحه

 وفيه ذكر شامئل - عر يف هذه املناسبة ـ وإنشاد الش

 هو من باب التذكري بنعمة إجياده وإرساله - ^ اهللا رسول

!ô‰s)s9 £tΒ ª ﴿ : وجعله أسوة للمؤمنني، قال اهللا تعاىل فيه $# ’ n? tã 
tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝÎκ� Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡àÿΡ r& (#θè=÷G tƒ öΝÎκö� n=tæ ÏµÏG≈ tƒ#u 

öΝÎκ� Åe2 u“ ãƒuρ ãΝßγßϑ Ïk=yè ãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπyϑ ò6 Ïtù:$#uρ ﴾ ] 164 : آل عمران [ ، 

 يريدون ذلك التذكري، كام ^ وكان الذين ينشدون يف حرضته

 مة بن األكوع عن سل ) 5972 ( ة البخاري برقم ـ رصح يف رواي

 أي : إىل خيرب فقال رجل من القوم ^ خرجنا مع النبي « : قال

تاهللا لوال اهللا : ر عامر لو أسمعتنا من هناتك، فنزل حيدو هبم يذكِّ
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 نص عىل قصده من » ر حيدوا هبم يذكِّ « : ، فقوله » ما اهتدينا

 إنشاد ذلك الشعر، وقد رو البخاري متام هذا الشعر يف كتاب

 : وهو ) 3960 ( ب غزوة خيرب، برقم املغازي، با

 وال تصـدقنا وال صـلينا اللهم لوال أنت ما اهتدينا

 وثبت األقـدام إن القينا فاغفـر فـداء لك ما أبقينا

 ـح بنـا أبيـنـا ـ يـ ـ إنا إذا ص وألـقيـن سـكيـنـة عـلينــا

 وبالصيـاح عـولـوا علينـا

 معنـاه الواسـع، وهـو هنـا احلث عىل الذكر ب : والتذكري معناه

 بمعناه اخلاص، وهو شكر اهللا عز وجل عىل هدايته وعىل إرسـاله

 ة اهللا بـه كانـت، وقــد ـ دايـ ـ ة؛ ألن ه ــــ ذه األم ـ سـيد املرسـلني إىل هـ

y7̄Ρ ﴿ : جعله اهللا واسطة اهلداية، بـل سـامه هاديـاً فقـال Î) uρ ü“ Ï‰÷κyJ s9
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4’ n< Î) 7Þ¨u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡–Β ﴾ ] ال رســول اهللا ، وقــد قــ ] 52 : الشــور 

 . ) 1 ( » من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا « : ^

 : استحباب عمل املولد كل يوم اثنني

 وإذا كان االحتفال السنوي وتوقيته يسـتند يف املرشـوعية إىل

 حديث صوم عاشوراء؛ ألن كالً منهام شكر هللا عىل نعمة عظيمة،

 ؛ ألنَّ فإن االحتفال األسبوعي يف يوم االثنني أظهر وأقو دلـيالً

 ، ^ صوم يوم االثنني عبادة رشعـت خصوصـاً بمناسـبة مولـده

 ^ سـئل « ): 1162 ( كام جاء يف احلديث يف صحيح مسلم برقم

 مؤسسة الرسالة، وسنن الترمـذي : ط ) 7504 ( مسند أمحد برقم ) 1 (
 موسوعة السـنة، دار : حسن صحيح، ط : ، وقال ) 1954 ( برقم

. الدعوة وسحنون
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 أو ( ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت : عن صوم يوم االثنني؟ قال

 لعلــة اســتحباب صــومه، ^ وهــذا بيــان منــه ، » ) فيــه أنــزل عــيلَّ

 هبــا شـكر اهللا تعـاىل عــىل ق بكــل عبـادة يقصـد قـ وهـذه العلـة تتح

 ، كام تقدم تفصيل ذلـك يف التعليـق عـىل كـالم احلـافظ ^ مولده

 ابن حجر رمحه اهللا، والعادات املباحة التي تقرتن بـذلك ال حتتـاج

 إىل دليل؛ ألن األصل فيها اإلباحـة، فـإذا أضـيف إىل ذلـك قصـد

 كـام سـبق يف حـديث أيب - كان أقرب إىل املرشوعية ^ الفرح به

. وتعليق املحدثني عليه، واهللا تعاىل أعلم - عن الدف داود
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 : استحباب االحتفال بيوم اهلجرة

 ويف ختام هذه الرسالة ال بد من التذكري بأن االحتفال بيوم

 هو مثل االحتفال بيوم مولده يف املرشوعية، بل هو ^ هجرته

ه يوم نجى اهللا فيه رسوله ؛ مشاهبة ليوم عاشوراء يف أنَّ أقو ^ 

øŒ ﴿ : كر الذين كفروا، كام قال سبحانه ن م م Î) uρ ã� ä3ôϑ tƒ y7Î/ zƒÏ%©!$# 
(#ρã� xÿx. x8θçG Î6ø[ãŠÏ9 ÷ρr& x8θè=çG ø)tƒ ÷ρr& x8θã_ Í� øƒ ä† 4 tβρã�ä3ôϑ tƒuρ ã� ä3ôϑ tƒuρ ª! $# ( 

ª! $#uρ ã�ö�yz tÍ� Å6≈ yϑ ø9  فإذا كان مرشوعاً ألمة ، ] 30 : األنفال [ ﴾ #$

 تعاىل عىل نجاة كليم اهللا موسى أن تشكر اهللا ^ سيدنا حممد

 عليه الصالة والسالم، فشكر اهللا عىل نجاة نبيها حممد سيد

األنبياء واملرسلني يف يوم هجرته أحق من جهة زيادة فضله،
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 ومن جهة خصوصيته هبذه األمة، والشكر كام حيصل بالصوم

 و ما يقرتن بذلك من - م تفصيله دَّ كام تقَ - حيصل بأنواع العبادة

 اد، فالعادات األصل ـ ة، كرضب الدفوف واإلنش ــ ادات املباح الع

 تاج إىل دليل إذا فعلت يف أي وقت، ــ ة، فال حت ــ فيها اإلباح

 جيـعلـها يف معنى رضب الدف ^ ه ــ ات ــ روراً بنج ـ لها س ــ ع ـ وف

 يب داود، ورشح ه ساملاً، كام سبق يف حديث أ ـ يوم عودت ^ عنده

 . أئمة احلـديث له

***
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 اتمــــــة الخ

 وليست هذه العجالة لعرض تفصيالت األدلة، فهي أوسـع

 كثرياً مـن هـذه العجالـة، ومـن أراد معرفـة األدلـة فلينظـر رسـالة

ـ  ام املـراد هنـا أن يتبـني املسـلم أن االحتفـال السيوطي وأمثاهلـا، إنَّ

 باملولد استحبه بعض األئمة املقتـد هبـم، وهلـم عـىل ذلـك أدلـة

 دفع هتمة االبتداع، كـام سـبق يف كـالم ابـن رشعية، وهذا كاف يف

 : تيمية نفسه، فإن كان يريد بقوله عن عمل الذين يعملـون املولـد

 إنه بدعة بحسـب فهمـه واجتهـاده، فهـذا رأيـه، واهللا ال حياسـبهم

عىل هذا الرأي؛ ألهنم عملوا بفتـو غـريه، وإن كـان  يريـد أهنـم
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 تـرد عليـه، ولـيس مبتدعون عند اهللا، فقواعده التي تقـدم ذكرهـا

 رضوريـاً ألهـل العلــم يف املسـائل اخلالفيـة وأدلتهــا أن يقتنـع هبــا

 خمالفوهم فيها، وإال مل تكـن مـن املسـائل اخلالفيـة، واهللا حياسـب

 العلامء حسب علمهم، ال حسـب علـم خمـالفيهم، ولـو حاسـبهم

 حسب علم خمالفيهم مل يبق عامل غري مبتدع، حتى مـن الصـحابة،

 إذا « : بقولـه ^ حماسبة العلامء قـد بينـه رسـول اهللا وميزان اهللا يف

 أصاب فله أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد مَّ حكم احلاكم فاجتهد ثُ

 . ، واهللا تعاىل ال يأجر عىل البدعة » ثم أخطأ فله أجر

 اهللا ال جيعــل مــن خــالف باجتهــاده صــواب ومعنــى هــذا أنَّ

 ، فكيـف مبتـدعاً ، ^ الدليل الذي يعلمه ربه سبحانه، أو رسوله

حيق لعامل مهام اتسع علمه وحتقيقه أن جيعل املبتدع هو من خـالف
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 قـد جعـل لنفسـه - لو فعل ذلـك - أال يكون ! علمه من الدليل؟

 وادعـى لنفسـه أمـراً مل ! من احلق ما مل جيعله رب العـاملني لنفسـه؟

 : فـيهم ^ يكن يدعيه اخللفاء الراشدون، الـذين قـال رسـول اهللا

 نة اخللفاء الراشـدين املهـديني عضـوا عليهـا فعليكم بسنتي وس «

 . ) 1 ( » بالنواجذ

 وإذا كان الذين ينكرون االحتفال باملولـد يـدعوننا إىل اتبـاع

 الدليل بحسب فهمهم، ال بحسب فهمنا، وال فهم األئمـة الـذين

 استحبوا االحتفـال باملولـد، فهـذه دعـوة إىل التقليـد، ال إىل اتبـاع

 نبوية، فهم ينكرون تقليد األئمة، إال الدليل من الكتاب والسنة ال

 دار الفكر، وسنن الترمـذي بـرقم : ط ) 42 ( سنن ابن ماجه برقم ) 1 (
 : ط . يح صـح هـذا حـديث حسـن : قال أبو عيسـى ، و ) 2676 (

. دار الفكر : ط ) 97 / 1 ( موسوعة السنة، واملستدرك
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 أئمة فئتهم، فتقليدهم واجـب، واخلـروج عنـه بدعـة، أمـا األئمـة

 الذين خالفوهم، فال جيوز اتباعهم تقليداً، وال االتفـاق معهـم يف

 فهم األدلة؛ ألهنم مبتدعة خـارجون عـن مـذهب السـلف، رغـم

 . أن السلف مل يكن أحد منهم يبدع خمالفيه يف فهم الدليل

ــل ــن عم ــال ع ــه ق ــلف أن ــض الس ــالم بع ــدنا يف ك  وإذا وج

 فمعنى ذلك أنـه بدعـة بحسـب علمـه » إنه بدعة « : يستحبه غريه

 وفقهه للدليل، وال يمكن أن يقصد بذلك أن اهللا حياسب مـن هو

 خـالفوا فقهـه للـدليل عـىل أهنـم مبتدعـة؛ ألن هـذا ـ لـو قصـده ـ

 خطـأ فلـه كم فاجتهـد ثـم أ ـ وإذا حـ « : ^ الف رصيـح لقولـه ـ خ

 ، أما إذا كان الصواب مع خمالفيه، فحينئذ يكون مـا قصـده » ر ـ أج

 إذا حكم احلـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب « : ^ الفاً رصحياً لقوله ـ خ

. » فله أجران
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 أخرياً أحب أن أقـول كلمـة لإلخـوة الـذين ظنـوا أن عنـوان

 الفصل الثاين من هذه الرسالة جيعل املحتفلـني باملولـد واملبـدعني

 إن العـربة باألدلـة، وهـي جتعـل : يف املوقف، أقـول هلـم هلم سواء

 املحتفلني أقو وأقوم موقفاً، وأما جميء العنوان عىل هـذا الوجـه

$! ﴿ : فهــو عــىل هنــج قولــه تعــاىل ¯Ρ Î) uρ ÷ρr& öΝà2$ §ƒÎ) 4’ n? yè s9 “ ´‰èδ ÷ρr& ’ Îû 
5≅≈ n=|Ê &Î7 –Β ﴾ ] واآلية ختاطـب الكـافرين، فمخاطبـة ] 24 : سبأ ، 

ــه املــؤمن الــذي ــا ل ــا مبتــدعني بقولن  أنحــن املبتــدعون أم : ( جيعلن

 . جائز من باب األوىل، واهللا املوفق للصواب بفضله !) أنت؟

 واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل سـيدنا

 . حممد وآله وصحبه أمجعني

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

***
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